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الطــــاقـــة

الف�صل 3

للطاقة  الرئي�سية  امل�سادر  هي  النووية  والطاقة  والفحم  والغاز  النفط 

ال�سناعي  التقدم  عجلة  دفع  وراء  كانت  اأنها  ومع  اليوم.  العامل  يف 

من  كثري  عن  اأي�سًا  م�سوؤولة  لكنها  واالجتماعي،  واالقت�سادي 

فمن  احلال،  هذه  على  يكون  اأال  ميكن  الو�سع  اأن  غري  التلوث. 

املمكن ا�ستخدام الطاقة بكفاءة للتقليل من الهدر والتلويث. كما 

ميكن اأن تكون موردًا نظيفًا ال ينتهي، با�ستخدام الطاقة املتجددة 

وطاقة  ال�سم�سية،  والطاقة  املائية،  الطاقة  ت�سمل  وهي  البديلة،  اأو 

واجلزر،  املد  وطاقة  االأر�ض،  جوف  من  احلرارية  والطاقة  الرياح، 

وطاقة الكتلة احليوية الناجتة عن خملفات ع�سوية.

حرق الوقود النتاج الطاقة يلوث الهواء، وينتج انبعاثات ثاين اأوك�سيد 

الكربون التي ت�ساهم يف رفع حرارة جو االأر�ض. لذلك، على كل 

واحد منا االقت�ساد يف ا�ستهالك الكهرباء والوقود، وا�ستخدام م�سادر 

الطاقة النظيفة واملتجددة حيث اأمكن. فبذلك ن�ساهم يف املحافظة 

على املوارد الطبيعية املحدودة ويف مكافحة التلوث وتغري املناخ.

خا�سة  املتجددة،  الطاقات  يف  مذهاًل  تطورًا  االأخرية  العقود  �سهدت 

من  املئة  يف   10 اىل  م�ساهمتها  ن�سبة  و�سلت  وقد  وال�سم�ض،  الرياح 

املئة  اأوروبا، مع توقع و�سولها اىل 20 يف  ا�ستهالك الطاقة يف  جممل 

�سنة 2020. وقد �ساعد يف ت�سريع تعميم ا�ستخدامات الطاقة املتجددة 

النفط،  اأ�سعار  الرياح، وارتفاع  انتاجها، خا�سة من  انخفا�ض تكاليف 

والتخوف من تاأثريات تغريرّ املناخ.

لكن النفط والغاز �سيبقيان امل�سدرين االأ�سا�سيني للطاقة خالل العقود 

للوقود  االأنظف  لال�ستخدام  الة  فعرّ اأ�ساليب  تطوير  وجب  لذا  املقبلة. 

عن  الناجت  الكربون  جمع  املتداولة  التقنيات  اأبرز  ومن  التقليدي. 

املناخ.  االأجواء مت�سببًا بتغريرّ  اىل  ب  يت�سررّ النفط وتخزينه فال  حرق 

التحدي هو تطوير اأ�ساليب ماأمونة ملعاجلة الكربون وتخزينه.

االإ�سعاعات ال�سم�سية التي ت�سل اإىل االأر�ض كل 20 دقيقة تعادل يف طاقتها 

كمية الوقود االأحفوري التي ت�ستهلكها البلدان ال�سناعية يف �سنة كاملة
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االقت�صادية  االأهداف  لتحقيق  حيوية  �صرورة  الطاقة 

لكن  امل�صتدامة.  للتنمية  املتداخلة  والبيئية  واالجتماعية 

باليني   6.8 نحو  عددهم  البالغ  العامل،  �صكان  ثلث  نحو 

ن�صمة، ما زالوا يفتقرون اإىل خدمات طاقة ونقل حديثة. 

داخل  كبري  ب�صكل  الطاقة  ا�صتهالك  م�صتويات  وتتفاوت 

ال�صحية  العواقب  اأ�صبحت  وقد  بينها.  ما  ويف  البلدان 

رئي�صية،  حتديات  وا�صتخدامها  الطاقة  النتاج  والبيئية 

املجال.  هذا  يف  م�صتدامة  �صبل  اتباع  ال�صروري  من  لذلك 

البلدان املتقدمة والبلدان  ويتطلب التحدي الذي تواجهه 

ونظم  تكنولوجيات  بتطبيق  �صيا�صية  اإرادة  النامية 

ومنخف�صة  بيئيًا  و�صليمة  الطاقة  ا�صتهالك  يف  مقت�صدة 

واخليارات  االقت�صاد.  قطاعات  جميع  يف  التكاليف، 

م�صتقبل  جلعل  متوافرة  بيئيًا  ال�صليمة  التكنولوجية 

الطاقة امل�صتدامة حقيقة للجميع. 

اإىل  االإن�صان  ي�صتعملها  التي  الطاقة  اأ�صكال  تق�صيم  ميكن 

املتجددة.  والطاقة  املتجددة  غري  الطاقة  جمموعتني: 

الطاقة  اأن  يف  املجموعتني  بني  االأ�صا�صي  الفرق  ويكمن 

وت�صبب  للن�صوب،  معر�صة  م�صادر  من  هي  املتجددة  غري 

1. معلومات عامة

التلوث، وتلعب دورًا اإ�صافيًا يف زيادة حرارة الكرة االأر�صية. 

ثة. اأما الطاقة املتجددة فهي غري مهددة بالزوال وغري ملوِّ

حرق  من  الناجتة  تلك  املتجددة  غري  الطاقة  اأ�صكال  من 

اأما  الطبيعي.  والغاز  والنفط  كالفحم  االأحفوري،  الوقود 

امل�صادر املتجددة الرئي�صية فهي الطاقة ال�صم�صية والطاقة 

املائية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة احليوية وطاقة احلرارة 

اجلوفية والطاقة النووية.

امل�صادر  على  رئي�صية،  ب�صورة  اليوم،  العامل  يعتمد 

والغاز  والنفط  الفحم  خ�صو�صًا  للطاقة،  املتجددة  غري 

الطبيعي. ومن املتوقع اأن يزداد اال�صتهالك العاملي للطاقة 

�صعفني اىل ثالثة اأ�صعاف بحلول �صنة 2050 عما هو االآن. 

 9 نحو  اإىل  االأر�ض  �صكان  عدد  ارتفاع  مع  ذلك  و�صيرتافق 

باليني ن�صمة يعي�ض نحو ثالثة اأرباعهم يف الدول النامية. 

واجلدير بالذكر اأن العامل ال�صناعي املتقدم ي�صتهلك معظم 

االنتاج احلايل من الطاقة، بينما العامل النامي يكافح لتلبية 

املتقدم،  العامل  اأن  التقديرات  اأظهرت  وقد  منها.  حاجاته 

نحو  ي�صتهلك  االأر�ض،  �صكان  من   %20 نحو  يتوطنه  الذي 

72% من الطاقة املنتجة عامليًا.

النفط  من  العاملي  االنتاج  يقدر   ،2008 اح�صاءات  ح�صب 

بالكامل،  ا�صتهالكها  يتم  �صنويًا  برميل  بليون   30 بنحو 

اأما االحتياطات فهي يف حدود 1275 بليون برميل. وهذا 

ومعدالت  العامل  �صكان  عدد  ثبات  افرت�صنا  اإذا  اأنه  يعني 

اال�صتهالك حاليًا، ف�صينتهي النفط قبل �صنة 2050. ووفقًا 

يف  االأوىل  اخلم�ض  الدول  فاإن  االأمريكية،  الطاقة  لوزارة 

برميل  مليون   10.8( ال�صعودية  هي  حاليًا  النفط  اإنتاج 

 ،)8.5( املتحدة  والواليات   ،)9.8( ورو�صيا  يوميًا(، 

واإيران )4.2(، وال�صني )4(.

تعترب عائدات النفط، التي قدرت بنحو 419 بليون دوالر 

يف العام 2006، امل�صدر الرئي�صي للدخل يف معظم الدول 

العربية، خا�صة يف منطقة اخلليج. وي�صكل قطاعا النفط 

ومتلك  العربي.  القومي  الناجت  جممل  من   %40 والغاز 

العاملي  النفطي  االحتياط  من   %58 نحو  العربية  الدول 

 2006 العام  ويف  العاملي.  الغاز  احتياط  من   %30 ونحو 

النفط  اإنتاج  جممل  من   %32 اإنتاج  يف  املنطقة  �صاهمت 

العاملي و12% من اإنتاج الغاز.

حدة  تخفيف  يف  لفعاليته  بالكل�س،  ال�صطوح  طلي  يتم  القدم  منذ 

احلرارة عن الطوابق العلوية يف املباين. وقد قام اأع�صاء النادي البيئي 

ـ فرع بتلون )جبل لبنان( بطالء �صطوح ثانويتهم  يف ثانوية بعقلني 

بالكل�س لتلطيف حدة احلرارة باأقل كلفة ممكنة.

ن�ساط مدر�سي منوذجي: كل�س على �سطوح مدر�سة
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ا�صتهالك  مجمل  من   %97.5 في  والغاز  النفط  ي�صاهم 

الطاقة في العالم العربي. وب�صكل عام، تعتبر ال�صناعة 

اأكثر القطاعات ا�صتهالكًا للطاقة في المنطقة، بن�صبة 

45% من مجمل اال�صتهالك، يليها قطاع النقل بمعدل 

قطاعات  في  الباقية  الن�صبة  ا�صتهالك  ويتم   ،%32

ا�صتهالك  تركيب  اأن  اإال  والزراعة.  والتجارة  االإ�صكان 

مما  كبير،  حد  اإلى  يتنوع  المنطقة،  في  هذا،  الطاقة 

يتم  مثاًل  اليمن  ففي  االقت�صادات.  تنوع  يعك�ض 

في  النقل،  قطاع  في  الطاقة  من   %69.5 ا�صتهالك 

في  الطاقة  ا�صتهالك  من  النقل  قطاع  ح�صة  اأن  حين 

معظم البلدان االأخرى يتراوح بين 10 و30%. والقطاع 

البحرين  في  للطاقة  ا�صتهالكًا  االأكثر  هو  ال�صناعي 

وقطر   )%58.4( ولبنان   )%53.3( وم�صر   )%67.6(

 .)%58.4( المتحدة  العربية  واالمارات   )%81.8(

نحو  وتجارية  �صكنية  الأغرا�ض  الطاقة  ا�صتهالك  ويبلغ 

23 اإلى %30.

طاقة الرياح

طاقة حرارية من جوف الأر�سطاقة �صم�صية

طاقة مائية

م�سادر للطاقة البديلة
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نحو  حثيثة  بخطى  وهولندا  وا�صبانيا  اأملانيا  وت�صري 

والرياح،  ال�صم�ض  من  الكهرباء  النتاج  اأو�صع  تطبيقات 

بيت  مليون   200 اأن  االأوروبي  االحتاد  تقارير  توؤكد  فيما 

مليونًا  و25  الرياح  من  الكهرباء  على  �صتح�صل  اأوروبي 

من ال�صم�ض مع حلول �صنة 2020.

معتدلة  رياح  ب�صرعات  متتاز  فهي  العربية،  املنطقة  اأما 

اإىل مرتفعة، حيث ترتاوح �صرعة الرياح يف عمان وم�صر 

الدول  اأن  اإال  الثانية.  يف  مرتًا  و11   8 بني  مثاًل،  واملغرب، 

الرياح  طاقة  من  اال�صتفادة  يف  متاأخرة  زالت  ما  العربية 

املتوافرة. وهناك تطبيقات �صغرية وتقليدية لطاقة الرياح 

نحو  انتقلتا  فقط  واملغرب  م�صر  لكن  واالأردن،  تون�ض  يف 

اإنتاج طاقة الرياح على امل�صتوى التجاري. يف م�صر و�صلت 

 ،2008/2007 يف  ميغاواط   305 اإىل  الرياح  طاقة  قدرة 

والهدف هو توفري 12% من جممل اإنتاج الكهرباء بوا�صطة 

فو�صلت  املغرب  يف  اأما   .2020 �صنة  بحلول  الرياح  طاقة 

قدرة طاقة الرياح املثبتة اإىل 54 ميغاواط يف العام 2005، 

حاليًا  يتم  بينما  املثبتة،  الطاقة  جممل  من   %1 ميثل  ما 

اإن�صاء مزارع رياح بقدرة اإجمالية تبلغ 500 ميغاواط.

الطاقة املائية واحليوية واجلوفية

لدى بلدان عدة يف املنطقة العربية موارد مائية �صاحلة 

و�صورية  ولبنان  م�صر  خ�صو�صًا  الكهرباء،  لتوليد 

والعراق وتون�ض واملغرب واجلزائر. واالمكانات املتاحة 

لبع�ض هذه البلدان اأعلى كثريًا من الطاقة التي تولدها 

ومع  تقريبًا،  ثة  ملوِّ غري  املائية  املحطات  وتعترب  حاليًا. 

ذلك فاإن هناك معار�صة بيئية متزايدة لها يف كثري من 

�صخمة  �صدود  بناء  غالبًا  يتطلب  االأمر  الأن  احلاالت، 

لكن  املنطقة.  طبيعة  وتغيري  االأ�صجار  اقتالع  توجب 

االأمطار  ملياه  اجلبلية  واملجمعات  ال�صغرية  ال�صدود 

تبقى حاًل �صاحلًا، يخزن املياه وينتج الكهرباء ويراعي 

�صالمة البيئة.

اإنتاجه مثاًل بحرق مواد  اآخر يتم  الطاقة احليوية بديل 

ت�صتعمل  حرارة  الإنتاج  الطاقة  حمطات  يف  ع�صوية 

ال  احليوي  الوقود  والأن  كهرباء.  اإىل  حتول  اأو  للتدفئة 

يطلق اإال ثاين اأوك�صيد الكربون الذي امت�صه اأثناء منوه 

يف  الغاز  هذا  من  اإ�صافية  كميات  تنبعث  فال  كنبات، 

الغالف اجلوي لدى حرق الوقود، بخالف حرق الوقود 

طاقة ال�صم�س والرياح

الطاقة  لتطوير  كبرية  اإمكانات  العربية  الدول  متتلك 

الرياح،  وطاقة  ال�صم�صية  الطاقة  خ�صو�صًا  املتجددة، 

يف  اجلوفية  احلرارية  والطاقة  املياه  طاقة  اإىل  اإ�صافة 

ح�صة  تزال  وال  م�صتغلة.  غري  تزال  ال  حمددة  مناطق 

يف  الطاقة  انتاج  قدرة  جممل  من  املتجددة  الطاقة 

العام  يف   %7 تتجاوز  مل  ن�صبيًا  قليلة  العربي  العامل 

و�صورية  م�صر  يف  املائية  الطاقة  من  معظمها   ،2007

وتون�ض  واملغرب  واجلزائر  وال�صودان  ولبنان  والعراق 

الرياح  وطاقة  ال�صم�صية  الطاقة  اإنتاج  اأما  وموريتانيا. 

وم�صر  واجلزائر  واملغرب  تون�ض  على  يقت�صر  فيكاد 

واالأردن وفل�صطني.

احلرارة  الإنتاج  مبا�صرة  ال�صم�صية  االأ�صعة  ت�صتعمل 

يف  وا�صتعماله  تخزينه  ميكن  �صكل  يف  والكهرباء 

الطاقة  ا�صتخدام  يف  الرائدة  البلدان  ومن  الحق.  وقت 

ال�صم�صية ا�صبانيا واأملانيا واليابان. اأما يف العامل العربي، 

فمعظم التجارب امليدانية واالختبارية ال�صتغالل الطاقة 

ال�صم�صية ال تزال يف مراحلها االأوىل، على رغم اأن مقدار 

العربي  العامل  اأرا�صي  على  ال�صاقطة  ال�صم�صية  الطاقة 

فيها،  النفط  خمزونات  من  اأكرب  اخلليج  اإىل  املحيط  من 

لكانت  منها  قدرًا  يجمع  اأن  العربي  العامل  ا�صتطاع  ولو 

ي�صدر  مما  باأكرث  اأوروبا  اإىل  ي�صدرها  طاقة  يديه  بني 

نطاق  على  ال�صم�صية  الطاقة  وت�صتخدم  البرتول.  من 

واملغرب،  وتون�ض  فل�صطني  يف  املياه  لت�صخني  وا�صع 

يف  املركزة  ال�صم�صية  الطاقة  م�صاريع  تنفيذ  يتم  كما 

اأبوظبي،  اإمارة  ويف  واجلزائر.  واملغرب  وتون�ض  م�صر 

مت موؤخرًا اإن�صاء اأكرب حمطة الإنتاج الطاقة ال�صم�صية يف 

العامل العربي.

وتعترب طاقة الرياح حاليًا االأدنى كلفة بني اأنواع الطاقة 

بعد  املولدة  الكهرباء  كمية  حيث  من  والثانية  املتجددة 

املجال  هذا  يف  الرائدة  العامل  بلدان  ومن  املياه.  طاقة 

 %20 الدمنارك  وتنتج  وال�صويد.  والدمنارك  اأملانيا 

وهي  الرياح،  طاقة  من  فيها  امل�صتهلكة  الكهرباء  من 

اآالف  با�صتخدام  وذلك  اآخر،  بلد  اأي  يف  مما  اأكرب  ن�صبة 

التوربينات التي تنتج الواحدة منها كل �صنة طاقة كافية 

طاقة  ت�صتخدم  كما  منزل.  و2000   600 بني  ما  لت�صغيل 

بطارياتها  �صحن  يتم  كهربائية  �صيارات  لت�صغيل  الرياح 

يف حمطات موزعة يف اأنحاء الدمنارك وال�صويد واأملانيا. 
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الطبيعي  والغاز  النفط  اأي  التقليدية،  الطاقة  م�صادر   •
الطاقوية.  حاجته  من   %86 بنحو  العامل  تزود  والفحم، 

وعلى رغم ارتفاع اأ�صعار النفط اإىل اأرقام قيا�صية، فما زالت 

لتفر�س  القت�صادية  اجلدوى  اإىل  تفتقر  املتجددة  الطاقة 

وجودها.

الق�صم الأكرب من طاقة العامل، لكن  ينتج  العربي  •  النفط 
40% من العرب يفتقرون اإىل خدمات الطاقة.

بليون  اآلف   210 نحو  العامل  يف  النفط  احتياطي  يبلغ   •
برميل. ويقدر احتياطي الغاز الطبيعي يف العامل مبا يعادل 

 %3 عليه  الطلب  ويتزايد  نفط،  برميل  بليون  األف   1.9

�صنويًا، مقابل 1.8% على النفط.

لال�صتخراج من  القابل  للفحم  العاملي  الحتياطي  يقدر   •
املناجم بنحو 1088 بليون طن، وهو يكفي العامل 200 �صنة 

هذا  ويتوزع  اليوم.  هو  كما  ال�صتهالك  ا�صتمر  اإذا  مقبلة 

املتحدة  الوليات  اأبرزها  الدول،  من  العديد  على  الحتياط 

)25%( ودول الحتاد ال�صوفياتي ال�صابق )23%( وال�صني 

اأملانيا والهند واأو�صرتاليا وجنوب  اأخرى مثل  )12%( ودول 

اأفريقيا )29% جمتمعة(.

الطاقة  يف  تتمثل  الرئي�صية  املتجددة  الطاقة  م�صادر   •
احلرارية  والطاقة  الرياح  وطاقة  ال�صم�صية  والطاقة  املائية 

من جوف الأر�س.

من جممل احتياجات   %7 بنحو  املائية  الطاقة  • ت�صاهم 
الطاقة يف العامل.

• تولد الرياح 1.3% من ا�صتهالك الكهرباء العاملي. وتاأتي 
يف املرتبة الأوىل الدمنارك التي تنتج 20% من كهربائها من 

طاقة الرياح، تليها ا�صبانيا )11%( واأملانيا )%8(.

الإ�صعاع  احتجاز  على  ال�صم�صية  الطاقة  تقنية  تقوم   •
حرارة،  اىل  الأ�صعة  حتول  لقطات  بوا�صطة  ال�صم�صي 

ل�صتخدامها يف الت�صخني والتدفئة والطبخ وحتلية مياه 

البحر. كما يتم ا�صتخدام الالقطات الفوتوفولطية لتوليد 

الكهرباء مبا�صرة من اأ�صعة ال�صم�س.

اإمكانية توليد 100% من كهربائها من  اإندوني�صيا  • لدى 
الطاقة اجلوفية غري املحدودة يف براكينها الـ500.

• نحو 90% من الطاقة التي ت�صتهلكها امل�صابيح املتوهجة 
اأما  �صوءاً.  تعطي  فقط  و%10  احلرارة،  توليد  يف  تهدر 

لأن  اللم�س،  عند  حرارة  اأقل  فهي  القت�صادية،  امل�صابيح 

غالبية الطاقة التي ت�صتهلكها تتحول اإىل �صوء.

• تولد الطاقة النووية نحو 16% من الكهرباء في العالم. 
اإلى   2011 عام  اليابان  في  فوكو�صيما  كارثة  اأدت  وقد 

المفاعالت  من  مزيد  اإقامة  عن  العالم  دول  جموح  كبح 

النووية.

حقائق عن الطاقة

البحوث  جهود  اإليه  تتوجه  اأن  ينبغي  جمال  وهذا 

والتقنية يف العامل العربي، بق�صد تطوير وحدات انتاج 

يف  ونفع  اقت�صادية  جدوى  من  لها  ملا  احليوي  الغاز 

جمال التخفيف من م�صادر التلوث.

م�صدر  اأي  من   )biofuel( احليوي  الوقود  ي�صنع 

هما  العاملية،  ال�صوق  يف  �صنفان  ومنه  ع�صوي. 

اإنتاجهما  يتم  اللذان  ال�صائالن  واالإيثانول  البيوديزل 

من  االيثانول  ي�صتخرج  غذائية.  حما�صيل  من  عمومًا 

حتتوي  اأخرى  وحبوب  والقمح  والذرة  ال�صكر  ق�صب 

وتنتج  البنزين،  اىل  وي�صاف  الن�صاء،  اأو  ال�صكر  على 

العاملي  جمموعه  من   %90 والربازيل  املتحدة  الواليات 

االأحفوري. ومن املواد املمكن ا�صتخدامها لهذا الغر�ض 

املخلفات الزراعية والنفايات البلدية الع�صوية وف�صالت 

ال�صناعة الغذائية. و�صواء كانت هذه املخلفات �صلبة اأم 

با�صتخدام  منها  الكثري  ا�صتغالل  االإمكان  ففي  �صائلة، 

التخمري البكتريي اأو االحرتاق احلراري. 

املخلفات  ت�صتعمل  م�صانع  من  اأوروبا  يف  بلد  يخلو  وال 

الغابات  وحطب  والدواجن  املوا�صي  وروث  الزراعية 

هذه  وت�صتعمل  واحلرارة.  الكهرباء  النتاج  املزروعة 

الطهو  الأغرا�ض  وا�صع  نطاق  على  تقليديًا  الطاقة 

واالأردن  كتون�ض  العربية  البلدان  اأرياف  يف  والتدفئة 

واملغرب.  وم�صر  وفل�صطني  ولبنان  واجلزائر  و�صورية 
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من  في�صنع  البيوديزل  اأما   .2008 اح�صاءات  بح�صب 

ال�صويا  مثل  الزيوت،  على  حتتوي  نباتية  م�صادر 

وي�صاف  النخيل،  وزيت  ال�صم�ض  وعباد  اللفت  وبزر 

وقد  منه.   %75 االأوروبي  االحتاد  وينتج  الديزل،  اىل 

هلل كثريون للوقود احليوي باعتباره بدياًل »اأخ�صر« 

بعد  ولكن  اأ�صعاره.  ارتفعت  الذي  للبرتول  واأرخ�ض 

الذرة  لتحويل  عمالقة  م�صانع  املتحدة  الواليات  اإن�صاء 

التي  بالربازيل  اقتداء  كحويل(  )وقود  اإيثانول  اىل 

يف  ال�صناعة  هذه  وترويج  ال�صكر،  ق�صب  من  ت�صنعه 

الزيتية،  والبذور  احلبوب  من  وقود  الإنتاج  العامل  اأنحاء 

ارتفعت اأ�صعار املواد الغذائية ب�صكل حاد، خ�صو�صًا عام 

حما�صيل  على  احليوي  الوقود  مناف�صة  نتيجة   ،2008

احلبوب. لذلك تعلو دعوات وجترى جتارب حول العامل 

مثل  غذائية،  غري  م�صادر  من  احليوي  الوقود  النتاج 

املخلفات الزراعية والنفايات الع�صوية.

ب�صكل عام، ميكن القول ان الطاقة ال�صم�صية مل تناف�ض 

الرياح  طاقة  ولعل  االأرخ�ض.  االأحفوري  الوقود  بعد 

وطاقة الكتلة احليوية اأقرب اإىل املناف�صة، لكن قدرتهما 

وحتى  حمدودة.  الطاقة  من  كبرية  كميات  انتاج  على 

ال�صعبية  االحتجاجات  تثري  الرياح  توربينات  اأحدث 

لدواعي ت�صويه املنظر الطبيعي.

ميكن  االأر�ض  جوف  يف  خمزونة  طبيعية  حرارة  وثمة 

االأيام  وعدد  الف�صل  عن  النظر  ب�صرف  ا�صتغاللها، 

امل�صم�صة كما هي احلال بالن�صبة اإىل الطاقة ال�صم�صية. 

وقد  عليها.  حي  مثال  الرباكني  من  املتدفقة  والطاقة 

املاء  ت�صخ  اجليوحرارية  للطاقة  حمطات  اأن�صئت 

اإىل  وحتوله  ال�صطح  اإىل  االأر�ض  باطن  من  ال�صاخن 

ا�صتخراج  يتم  اأخرى،  حاالت  ويف  وكهرباء.  حرارة 

نزواًل  العادي  املاء  ب�صخ  االأر�ض  جوف  من  احلرارة 

ومنها  احلارة،  ال�صخرية  الطبقات  اإىل  ثقب  خالل  من 

�صعودًا كتيار بالغ ال�صخونة.

املنطقة  يف  جدًا  حمدودة  اجلوفية  احلرارية  املوارد 

بعد.  تنجز  مل  اجليولوجية  واال�صتك�صافات  العربية، 

م�صر  يف  حمتملة  مل�صادر  قليلة  مواقع  حتديد  مت  وقد 

واالأردن واليمن وال�صعودية واملغرب وتون�ض واجلزائر.

الطاقة النووية

تولد الطاقة النووية نحو 16% من الكهرباء يف العامل، 

يف  التنمية  ركائز  من  واحدًا  عليها  االعتماد  واأ�صبح 

مادة  واليورانيوم  فرن�صا.  راأ�صها  على  عديدة  بالد 

حتتل  دولة   16 وتنتجه  الطبيعة،  يف  بوفرة  موجودة 

احتلت ثانوية عكار العتيقة الر�صمية املرتبة الأوىل يف م�صابقة »الحتبا�س 

طالب  من  وحر�صًا  والتنمية«.  »البيئة  جملة  نظمتها  التي  احلراري« 

الثانوية على اللتزام باملقرتحات التي طرحوها يف البحث الذي قدموه 

وفازوا على اأ�صا�صه، اأطلقوا يف 2010/3/20 م�صروع البدء بتغيري كل 

املوفرة  باللمبات  وا�صتبدالها  الثانوية  يف  القدمية  )امل�صابيح(  اللمبات 

الأن�صطة يف  امل�صوؤول عن  الكيمياء  اأ�صتاذ مادة  للطاقة. وذلك با�صراف 

الثانوية. ت�صمن هذا امل�صروع عدة خطوات، اأهمها:

اىل  الطالب  من  رمزية  كم�صاهمة  للطاقة  موفرة  ملبات   5 تقدمي   •
الدارة.

الطالب اىل الدارة لقبول امل�صاهمة الرمزية،  من  خطي  طلب  • تقدمي 
على اأن ت�صتكمل الدارة بقية امل�صاريف.

امل�صروع، وبداأت احلملة يف 2010/3/22.  على  الدارة فوراً  • وافقت 
احلملة،  لهذه  فاحتة  والتنمية«  »البيئة  م�صابقة  يف  الفوز  كان  لقد 

وحافزاً لطالب الثانوية على العمل البيئي كمو�صوع حموري يف احلياة 

املعا�صرة.

ن�ساط مدر�سي منوذجي:  م�سابيح مقت�سدة بالطاقة
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الطاقة  ان  القول  وميكن  �صدارتها.  واأو�صرتاليا  كندا 

النووية ت�صتطيع اأخذ مكان الوقود االأحفوري يف اإنتاج 

الطاقة اإذا تو�صل العلم والتكنولوجيا اإىل اإنهاء املخاوف 

النفايات  من  والتخل�ض  العامة  بال�صالمة  املتعلقة 

يف  مرحلة  كل  عن  تنتج  النووية  فالنفايات  امل�صعة. 

اليورانيوم  عن  التنقيب  من  بدءًا  النووي،  الوقود  دورة 

واإعادة  املفاعالت  ت�صغيل  اإىل  و�صواًل  وتخ�صيبه، 

ق�صمًا  اأن  والواقع  امل�صتنفد.  النووي  الوقود  معاجلة 

كبريًا من هذه النفايات �صيظل ي�صكل خطرًا جديًا على 

مر مئات اآالف ال�صنني. ومن ال�صروري اأن تظل املواقع 

النووية يف العامل مو�صع رقابة وحماية حتى بعد مرور 

�صنوات عدة على اإغالقها.

لبناء  برامج  واالإمارات  م�صر  بداأت  العربي،  العامل  يف 

اأخرى  بلدانًا  اأن  كما  الطاقة،  لتوليد  نووية  مفاعالت 

وليبيا  اجلزائر  مثل  النووية  بالطاقة  اهتمامها  اأبدت 

الدول  وُترجع  والعراق.  وال�صعودية  واالأردن  واملغرب 

العربية اهتمامها بالطاقة النووية اإىل االزدياد اجل�صيم 

وارتفاع  ال�صكاين  النمو  ب�صبب  الطاقة  احتياجات  يف 

ذلك  جانب  اإىل  االقت�صادي.  والنمو  املعي�صة  م�صتوى 

ولذلك  املياه،  يف  نق�ض  من  ال�صحراوية  الدول  تعاين 

ت�صعى اإىل حتلية مياه البحر با�صتخدام الطاقة النووية. 

كما تف�صل االإمارات وال�صعودية بيع نفطها يف اخلارج 

باأ�صعار مرتفعة على اأن حترقه يف الداخل لتوليد الطاقة 

اأي�صًا بخ�صو�ض  الكهربائية، وهو ما ينطبق على م�صر 

خمزونها من الغاز الطبيعي. اأما االأردن في�صعى اإىل اأن 

يكون اأقل اعتمادًا على واردات الطاقة.

يف هذه االأثناء تعلو االأ�صوات املحذرة من جانب حماة 

تقدمي  عدم  ينتقدون  الذين  الطاقة،  وخرباء  البيئة 

دفن  فيه  �صيتم  الذي  املكان  حول  وا�صحة  اإجابات 

من  يحذرون  وهم  نهائية.  ب�صورة  النووية  النفايات 

عن  قا�صرة  املجال  هذا  يف  العربية  العملية  اخلربة  اأن 

عواقب  اأي  ملنع  الالزمة  بالكفاءة  نووي  مفاعل  ت�صغيل 
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احلماية  ق�صية  اأن  كما  عطل.  حدوث  حال  يف  وخيمة 

من الزالزل تثري القلق بالن�صبة اىل م�صر واالأردن على 

النووية  املفاعالت  تتعر�ض  وعندما  اخل�صو�ض.  وجه 

اإىل اأعطال، فقد يوؤدي ذلك اإىل ت�صرب الوقود النووي، 

حني   1986 عام  اأوكرانيا  يف  ت�صرينوبل  يف  حدث  كما 

فتويف  االأ�صعة  اإىل  النا�ض  من  األوف  مئات  تعر�ض 

كثريون خالل اأيام واأ�صيب ع�صرات االآالف ب�صرطانات 

خمتلفة.

اآذار  يف  باليابان  حّلت  التي  »ت�صونامي«  كارثة  لكن 

حمطة  يف  نووية  كارثة  اإىل  واأدت   ،2011 )مار�ض( 

فوكو�صيما، دفعت العديد من دول العامل اإىل مراجعة 

براجمها الإقامة حمطات نووية لتوليد الكهرباء، علمًا 

املناطق  يف  موجودة  الرئي�صية  املفاعالت  من   %20 اأن 

النا�صطة زلزاليًا.

النووية،  الكهرباء  اإنتاج  قبل  االأجدى،  من  يبدو  لذا 

ا�صتخدام  لكفاءة  املتاحة  االمكانات  جميع  ا�صتثمار 

ال�صم�ض  من  خا�صة  املتجددة،  الطاقة  عن  ف�صاًل  الطاقة، 

والرياح، وهي متوافرة ونظيفة وماأمونة.

تر�صيد الطاقة ودعم الأبحاث

لرت�صيد  �صيا�صات  املنطقة  دول  من  عدد  اعتمد 

واأن�صاأ  املختلفة.  القطاعات  يف  الطاقة  ا�صتهالك 

بع�صها اأجهزة وطنية م�صوؤولة عن تطوير هذا املجال. 

ن�صب  حتقيق  ت�صتهدف  ا�صرتاتيجيات  وو�صعت 

الطاقة.  خليط  يف  املتجددة  امل�صادر  مل�صاهمة  حمددة 

ا�صتخدامات  لتطوير  متخ�ص�صة  موؤ�ص�صات  واأن�صئت 

االأبحاث  ومراكز  اجلامعات  واهتمت  امل�صادر.  هذه 

وحتديد  املتجددة،  الطاقة  ونظم  تقنيات  بدرا�صة 

اأن�صبها للظروف ال�صائدة.

امل�صتوى  على  جيدًا  معروفة  االجنازات  هذه  بع�ض 

التي  اأبوظبي،  يف  م�صدر«  »مدينة  مثل  العاملي، 

 )IRENA( املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  اختارتها 

من  اخلالية  العامل  يف  االأوىل  املدينة  وهي  لها.  مقرًا 

اخل�صراء  املدينة  هذه  والنفايات.  الكربون  اإنتاج 

من  خالية  وهي  فقط،  النظيفة  بالطاقة  �صت�صريرَّ 

فوتوفولطية  وخاليا  رياح  مزارع  حولها  ال�صيارات، 

املدينة  جتعل  وال�صم�ض  الرياح  بطاقة  الكهرباء  الإنتاج 

عامليًا  املعروفة  العربية  االجنازات  ومن  ذاتيًا.  مكتفية 

الكربون  اأوك�صيد  ثاين  لتجميع  ريادي  م�صروع  اأي�صًا، 

اأوك�صيد  ثاين  ف�صل  يت�صمن  اجلزائر،  يف  وتخزينه 

الكربون عن الغاز الطبيعي واإعادة �صخه اإىل خزانات 

النطاق  على  كخيار  االأر�ض،  �صطح  حتت  جيولوجية 

املناخ.  تغري  من  واحلد  االنبعاثات  لتخفيف  ال�صناعي 

ومن اجلدير بالذكر هنا اأن املنطقة العربية متتلك قدرة 

يف  وتخزينه  الكربون  جتميع  تكنولوجيا  لتبني  كبرية 

حقول النفط والغاز النا�صبة.

التكنولوجيا  ونقل  والتطوير  االأبحاث  برامج  لكن 

متي�صر  هو  مما  كثريًا  اأقل  زالت  ما  العملية  والتطبيقات 

اأو مطلوب. كما تعترب هذه الن�صاطات م�صتتة، وال توجد 

دالئل على تطبيقها �صمن اإطار متكامل من ال�صيا�صات.

امل�صادر  م�صاهمة  لتعزيز  اعتمادها  ميكن  تدابري  ثمة 

العربية.  البلدان  لدى  الطاقة  اإمدادات  يف  املتجددة 

ولعل اأهمها ادخال املوارد املتجددة يف اخلطة الوطنية 

للطاقة يف كل بلد، واعتماد ترتيبات متويلية خلف�ض 

تكاليف ت�صنيع معدات الطاقة املتجددة وحوافز مالية 

الأ�صعار  احلكومي  الدعم  واإلغاء  ا�صتخدامها،  لت�صجيع 

املعاهد  وتقوية  والكهرباء،  االأحفوري  الوقود  م�صتقات 

�صهادات  ومنح  تدريب  برامج  باإدخال  واجلامعات 

االأبحاث  وتعزيز  املتجددة  الطاقة  يف  اخت�صا�ض 

وتبادل اخلربات بني املراكز املهتمة يف بلدان املنطقة، 

ورعاية برامج تثقيف وتوعية ي�صتهدف بع�صها �صناع 

ال�صالحات  حاجة  وهناك  واملمولني.  ال�صيا�صات 

انخراط  لت�صجيع  مالئمة  وموؤ�ص�صاتية  اقت�صادية 

القطاع اخلا�ض واجتذاب ا�صتثمارات يف تكنولوجيات 

مقت�صدة بالطاقة.

وتطور  النامية  الدول  يف  التنمية  جهود  عام،  ب�صكل 

ينعك�صان  ال�صناعية  الدول  يف  والعلوم  ال�صناعة 

ازديادًا �صريعًا يف الطلب على الطاقة. وي�صطدم تاأمني 

الهائل  اال�صتثمار  هما  رئي�صيتني،  بعقبتني  الطلب 

اإنتاج  ازدياد  عن  النا�صئ  والتلوث  ذلك  يتطلبه  الذي 

البيئة  يحمي  توازن  حتقيق  اأجل  ومن  لذلك،  الطاقة. 

ويوؤمن ا�صتمرارية التطور االقت�صادي واالجتماعي يف 

اآن، ال بد من اأمرين: تر�صيد ا�صتهالك الطاقة وت�صجيع 

ا�صتخدام الطاقات املتجددة.
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2. �سلوكيات �سخ�سية م�سوؤولة

على  الطلب  تقلل  فاإنك  الطاقة  يف  تقت�صد  عندما 

اأقل  كمية  وحرق  الطبيعي.  والغاز  والفحم  النفط 

اأوك�صيد  ثاين  انبعاثات  خف�س  يعني  الوقود  من 

احلراري  لالحتبا�س  الرئي�صي  امل�صبب  الكربون، 

و�صخونة جو الأر�س. 

الطاقة  يف  لالقت�صاد  الب�صيطة  الطرق  بع�س  هنا 

وتخفي�س انبعاثاتك من ثاين اأوك�صيد الكربون:

االأنوار  واأطفئ  بالطاقة،  مقت�صدة  م�صابيح  • ا�صتخدم 
عندما ال حتتاج اليها. وال تبالغ يف التدفئة اأو التربيد.

مناخ  يف  تعي�ض  كنت  اإن  فاحت  بطالء  بيتك  ادهن   •
االأبي�ض  بارد.  مكان  يف  كنت  اإن  داكن  بطالء  اأو  حار 

ال�صم�ض واالأ�صود هو االأكرث  هو االأقل امت�صا�صًا الأ�صعة 

امت�صا�صًا.

تقطع  واحدة  اخرت  �صيارة،  �صراء  تعتزم  عندما   •
هجينة  �صيارة  اأو  الوقود،  من  اأقل  بكمية  اأكرب  م�صافة 

القيادة  اأن  واعلم  والكهرباء.  بالوقود  ت�صري  )هايربيد( 

ب�صرعة 120 كيلومرتًا يف ال�صاعة بداًل من 90 كيلومرتًا 

يف ال�صاعة تزيد ا�صتهالك الوقود بنحو %20.

• ام�ض اأكرث. ا�صتعمل النقل العام.

ركب ُد�صًا خفيف الدفق يف احلمام ال�صتهالك كمية   •
اأقل من املاء ال�صاخن.

واملك�صوة  التالفة  املوا�صري  ثالجتك.  خلفية  نظف   •
بالغبار ميكن اأن تزيد ا�صتهالك الطاقة %30.

حرارة  حتفظ  فهي  معدنية،  ال  قما�صية  �صتائر  �صع   •
الغرفة اأكرث يف ال�صتاء.

اأقل  طاقة  ت�صتهلك  الكبرية  فالطبخة  ليومني.  اطبخ   •
من طبختني.

اخرت  التغليف.  قليلة  ب�صائع  ا�صرت  النفايات.  قلل   •
ا�صرت  مرة.  من  اأكرث  لال�صتعمال  ال�صاحلة  املنتجات 

ان  تكرارًا.  تعبئتها  تعاد  مرجتعة  قوارير  يف  املرطبات 

�صلع  �صنع  عن  تغني  التدوير  واإعادة  اال�صتعمال  اإعادة 

جديدة ي�صتهلك اإنتاجها طاقة اأكرب.

الطاقة  كاأجهزة  املتجددة،  الطاقة  م�صادر  ا�صتخدم   •
ال�صم�صية.
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3. اخترب معلوماتك حول الطاقة

ــــــــــــ  يعتمد العامل، ب�صورة رئي�صية، على امل�صادر . 1

املتجددة للطاقة.

م�صادر . 2 من  د  تولرَّ املتجددة  غري  الطاقة  ــــــــــــ  

ارتفاع  يف  اأ�صا�صيًا  دورًا  وتلعب  للن�صوب،  معر�صة 

حرارة جو االأر�ض.

تلوث . 3 ال  لكنها  تن�صب  املتجددة  الطاقة  ــــــــــــ 

البيئة.

ــــــــــــ  طاقة الرياح هي حاليًا االأعلى كلفة بني اأنواع . 4

الطاقة املتجددة.

الطاقة . 5 اأنواع  بني  االأوىل  هي  املياه  طاقة  ــــــــــــ 

املتجددة من حيث كمية الطاقة الكهربائية املولدة يف 

العامل. 

ــــــــــــ  توليد الطاقة احليوية طريقة بيئية للتخل�ض . 6

من النفايات.

ــــــــــــ من العوائق التي حتول دون ا�صتخدام الطاقة . 7

والتخل�ض  العامة  بال�صالمة  املتعلقة  املخاوف  النووية 

من النفايات امل�صعة.

املائية . 8 الطاقة  توليد  حمطات  تواجه  ــــــــــــ 

وطاقة الرياح معار�صة متزايدة الأنها ت�صبب تلوث 

الهواء.

�صع عالمة �صح )�( اأو خطاأ )x( اأمام اجلمل الآتية:

1. خطاأ

2. �صح

3. خطاأ

4. خطاأ

5. �صح 

6. �صح

7. �صح

8. خطاأ

9. خطاأ

10. �صح

الأجوبة ال�صحيحة: 
الطاقة . 9 من  كلفة  اأقل  املتجددة  الطاقة  ــــــــــــ 

التقليدية املنتجة بوا�صطة الوقود االأحفوري.

الطاقة . 10 موارد  يف  الكبرية  الوفرة  رغم  على  ــــــــــــ 

جزء  ا�صتغالل  حاليًا  يتم  العربي،  العامل  يف  املتجددة 

�صئيل منها.
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4. ن�ساطات تطبيقية حول الطاقة

الن�ساط 1: اللون املف�سل لالقطة �سم�سية

الهدف:

معرفة اللون الذي ميت�ض اأكرب مقدار ممكن من احلرارة 

ويكون االأف�صل لت�صخني املاء يف القطة �صم�صية.

ما حتتاج اليه:

اأ�صفر،  اأبي�ض،  اأ�صود،  خمتلفة:  باألوان  كرتون  قطع   •
اأحمر، اأخ�صر

• مكعبات ثلج

ماذا تفعل:

يف  �صعها  خمتلفة.  باألوان  الكرتون  من  قطعًا  ق�ض   .1

اأ�صرع  ي�صخن  منها  اأي  ت�صخن.  وهي  �صها  وحت�صّ ال�صم�ض 

من غريه؟

2. �صع مكّعب ثلج على كل قطعة كرتون. اأي مكعب هو 

االأ�صرع ذوبانًا واأي هو االأبطاأ ذوبانًا؟

كيف حدث ذلك:

االأ�صود هو االأف�صل المت�صا�ض اأ�صعة ال�صم�ض. لذلك فان 

القطع  من  اأكرث  ب�صرعة  ت�صخن  ال�صوداء  الكرتون  قطعة 

االأخرى.

االأبي�ض يعك�ض اأ�صعة ال�صم�ض. لذلك فان قطعة الكرتون 

ال  االأخرى  االألوان  لت�صخن.  اأطول  وقتًا  تاأخذ  البي�صاء 

متت�ض اإال بع�ض احلرارة.

ي�صتعمل طالء اأ�صود يف الالقطات ال�صم�صية المت�صا�ض 

اأ�صعة ال�صم�ض، فتتولد منها احلرارة.

الن�ساط 2: كيف ت�سنع فرنًا �سم�سيًا بلوح كرتون

الهدف:

�صنع فرن �صم�صي بطريقة ب�صيطة ال�صتخدامه يف طهو 

املاأكوالت بوا�صطة الطاقة ال�صم�صية.

ما حتتاج اليه:

)م�صاحته  طبقات  بخم�ض  مقوى  كرتون  لوح   •

100�صم × 100�صم(

)
2
)1م األومنيوم  • ورقة 

غرام(  500( للخ�صب  • غراء 
�صفافة �صماكتها 5 ملم )م�صاحتها  بال�صتيكية  ورقة   •

32�صم × 47.5�صم(

1 ملم )م�صاحته 30�صم × 45�صم( �صماكته  حديد  • لوح 
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واحدة( )لفة  �صفاف  ال�صق  • �صريط 
• طالء اأ�صود غري ملاع )قارورة ر�ض واحدة(

واحدة حادة  • �صكني 

ماذا تفعل؟

1. �صنع الت�صميم النموذجي

مربع النموذج  مرت  م�صاحته  كرتون  لوح  على  • ار�صم 
مرات،  ثالث  تكبريه  مع  ال�صفحة  هذه  يف  الظاهر 

�صم�صي  لفرن  النموذجي  الت�صميم  على  للح�صول 

الزاويتان م ط ز و ح ي ن ت�صاوي كل منهما 30  عملي. 

درجة.

الت�صميم  على  واح�صل  حادة  ب�صكني  اللوح  ق�ض   •

النموذجي.

على  لل�صكني  احلاد  غري  اخللفي  بالطرف  ا�صغط   •
النموذجي  الت�صميم  على  املر�صومة  اخلطوط  جميع 

لت�صهيل عملية الثني.

2. �صنع الفرن

اطِو مقاطع الت�صميم النموذجي على لوح الكرتون على 

النحو االآتي:

اخلط ج د بحث تتطابق  على  ب  د  ج  اأ  املقطع  اطِو   •
النقطتان اأ هـ و ب و

يف  لي�صبح  و  هـ  اخلط  على  د  و  هـ  ج  املقطع  اطِو   •
و�صع عمودي )90 درجة(



الطاقةالف�صل 3 44

اخليطني ك ط و ل ي لي�صبحا  على  اجلناحني  اطِو   •
يف و�صع عمودي )90 درجة(

يف  لي�صبح  ح  ز  اخلط  على  ح  ل  ك  ز  امل�صتطيل  اطِو   •
و�صع عمودي )90 درجة(. االآن تتطابق النقطتان م ز/

ن ح، وتتطابق اأي�صًا النقطتان �ض هـ / خ و

ب�صكل  الت�صميمي  النموذج  جديد  من  افتح  االآن   •
ال�صطح  على  بالغراء  االألومنيوم  ورقة  وثبت  كامل 

االأمامي

من جديد املقاطع كما فعلت من قبل مع التاأكد  اطِو   •
من دخول املقطع ذ �ض يف ال�صق غ ظ

�ض ع يف �ض على اخلط �ض �ض، واملقطع  املقطع  • اطِو 
خ �ض ت ث على اخلط خ �ض

ف يف الفتحة هـ ج ع  اجلانب  • اأدخل 
الفتحة و د يف  ث  ت  اجلانب  • اأدخل 

القاعدة هـ ز ح و  حول  فتحة  اأي  بقاء  عدم  من  • تاأكد 
والطرفني �ض م و ن خ

هـ،  ز  بالطرف  �ض  م  الطرف  ال�صق  ب�صريط  ثبت   •
بالطرف  م  ط  والطرف  و،  ح  بالطرف  خ  ن  والطرف 

ط ز، والطرف ي ن بالطرف ي ح

3. الغطاء ال�صفاف ولوح احلديد

 5 �صماكتها  تبلغ  التي  ال�صفافة  البال�صتيكية  الورقة   •
على  باحكام  تثبيتها  يجب  47.5�صم(   × )32�صم  ملم 

وجود  عدم  من  التاأكد  مع  ج،  د  ي  ط  ال�صندوق  حافة 

فر�صة لت�صرب الهواء اأو احلرارة. تثبيت الورقة ب�صريط 

مطاطي على حافة ال�صندوق يوؤدي هذه املهمة.

بطالء  45�صم(   × )30�صم  احلديد  لوح  ر�ض  يجب   •
على  يو�صع  الطالء  يجف  اأن  وبعد  ملاع.  غري  اأ�صود 

القاعدة داخل الفرن. يو�صع على هذا اللوح قدر الطهو.

مدة طويلة، من املنا�صب اأن يركب  الفرن  يدوم  • لكي 
عليه.  البال�صتيكي  الغطاء  ي�صتقر  واأن  داخله  يف  اإطار 

من  بداًل  خ�صبية  األواح  من  بكامله  الفرن  نع  �صُ اذا  لكن 

عوامل  ويقاوم  اأطول  مدة  �صيدوم  فهو  الكرتون،  لوح 

درجة  وارتفاع  واالأمطار  ال�صم�ض  اأ�صعة  مثل  الطق�ض 

احلرارة والغبار و�صوى ذلك.

ميكن  اأف�صل،  واأداء  ا�صايف  عزل  لتاأمني  اأخريًا،   •
تغطية اجلزء اخلارجي من ال�صندوق )اجلوانب االأربعة 

�صنتيمرتين  بني  �صماكتها  �صتريوفوم  باألواح  والقعر( 

وثالثة �صنتيمرتات.

الفرن ال�صم�صي جاهز االآن لطبخ اأكالت لذيذة. الفرن ال�صم�صي بعد اإجنازه
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الن�ساط 3: مراقبة ا�ستخدام الطاقة يف املنزل

الهدف:

اإجراء  على:  قادرين  التالميذ  �صيكون 

املنزل،  يف  الطاقة  ال�صتخدام  تدقيق 

يف  الطاقة  لتوفري  ال�صبل  وحتديد 

اأو  بالطاقة  االقت�صاد  خالل  من  املنزل 

ا�صتخدامها بكفاءة.

ما حتتاج اليه:

ا�صتخدام الطاقة يف  مراقبة  ا�صتمارة   •
املنزل

ماذا تفعل:

ا�صتخدام  مراقبة  ا�صتمارة  بتعبئة  قم 

ذلك  ي�صتغرق  لن  املنزل.  يف  الطاقة 

اأكرث من �صاعة. �صوف ت�صتق�صي بع�ض 

مبددًا  منزلك  جتعل  التي  اخل�صائ�ض 

اخلطوات  وحتدد  لها،  موفرًا  اأو  للطاقة 

مقدار  لتخفي�ض  اتخاذها  بامكانك  التي 

املنزل،  �صكان  ي�صتهلكها  التي  الطاقة 

الكربون  اأوك�صيد  ثاين  مقدار  وح�صاب 

الذي يولده ا�صتهالك الطاقة يف منزلك.

املعلومات  اقراأ  اال�صتمارة،  تعبئة  قبل 

االآتية حول االقت�صاد بالطاقة.

ا�صتعمل طاقة اأقل

اأقل  طاقة  ا�صتعمال  اأن  معلومًا  بات  لقد 

هو طريقة مبا�صرة لتخفي�ض االنبعاثات 

وي�صتمل  احلراري.  لالحتبا�ض  امل�صببة 

اأو  تخفي�ض  على  بالطاقة  االقت�صاد 

للطاقة  ال�صروري  غري  اال�صتعمال  اإلغاء 

اأثناء  املكيف  اإطفاء  اإن  تبديدها.  اأو 

�صبيل  على  املنزل،  يف  وجودك  عدم 

بالطاقة.  لالقت�صاد  طريقة  هو  املثال، 

اليها،  حتتاج  ال  عندما  االأ�صواء  واإطفاء 

مثاالن  اأق�صر،  لفرتة  واال�صتحمام 

ا�صافيان على االقت�صاد بالطاقة. وميكن 

منزلك  كان  اذا  اأي�صًا  بالطاقة  االقت�صاد 

الت�صميمية،  اخل�صائ�ض  ببع�ض  يتمتع 

للجنوب.  مواجهة  نوافذ  وجود  مثل 

ال�صم�ض  �صوء  من  مزيدًا  ت�صتقبل  فهذه 

ال�صم�ض  من  الطبيعية  والطاقة  املبا�صر، 

ويف  املنزل.  داخل  احلرارة  درجة  تزيد 

الطاقة  هذه  تتكافاأ  اأن  ميكن  ال�صتاء، 

كان  الذي  الطاقة  مقدار  مع  ال�صم�صية 

ال�صيف،  ويف  املنزل.  لتدفئة  ي�صتهلك 

ي�صاعد اإنزال ظلل النوافذ يف اإبقاء املنزل 

النوافذ  خارج  املورقة  واالأ�صجار  باردًا. 

املواجهة للجنوب والغرب توفر اأي�صًا ظاًل 

يف ال�صيف.

ا�صتهلك الطاقة بكفاءة اأكرب

االأجهزة  ميزة  هي  الطاقة  كفاءة 

اأقل  طاقة  ت�صتهلك  التي  واملنتجات 

فكر  اأف�صل.  عماًل  اأو  ذاته  العمل  لتوؤدي 

املثال.  �صبيل  على  اال�صاءة  م�صابيح  يف 

تعطي  اقت�صادية  م�صابيح  اليوم  هناك 

با�صتهالك  االإ�صاءة  من  نف�صه  املقدار 

اأقل بنحو 75 يف املئة من امل�صابيح  طاقة 

تولد  اأنها  كما  املتوهجة،  التقليدية 

ع�صر  حتى  اأطول  مدة  وتدوم  اأقل  حرارة 

مرات. فبا�صتعمال هذه امل�صابيح واتخاذ 

مقت�صدًا  منزلك  جلعل  اأخرى  خطوات 

املزيد  على  احل�صول  ميكنك  بالطاقة، 

بالطاقة التي ت�صتهلكها.

افح�ض  منزلك،  يف  الطاقة  لتدقيق 

وال�صلوكيات  املوا�صفات  من  ت�صكيلة 

النوافذ  مثل  ا�صتهالكها،  يف  توؤثر  التي 

وا�صتهالك  التدفئة  ونظم  والعوازل 

حدد  فئة،  كل  يف  والكهرباء.  املاء 

اذا  وما  وال�صلوكيات،  املوا�صفات  هذه 

�صلوكًا  اأو  الطاقة  يف  كفاءة  متثل  كانت 

لالقت�صاد يف ا�صتهالكها. وعندما تكمل 

تو�صلت  التي  النتائج  ناق�ض  التدقيق، 

االآخرين  مع  وا�صتنبط  ال�صف،  يف  اليها 

و�صائل ال�صتهالك طاقة اأقل جتعل منزلك 

اأكرث كفاءة يف الطاقة.
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غري لنعمالفئة

منطبق

كفاءة )ك( 

اقت�صاد )ق(

مالحظات

ب
وا

لأب
وا

ذ 
ف

وا
ن

ال

- هل جميع النوافذ مواجهة للجنوب؟

- هل النوافذ املواجهة للجنوب والغرب مظللة 

ب�صقائف اأو باأ�صجار يف ال�صيف؟

- هل معظم النوافذ مزودة بظلل اأو �صتائر؟

- هل النوافذ مزودة بزجاج مزدوج؟

- هل يوجد عازل مطاطي بني النوافذ 

واإطاراتها ل�صد الهواء واملطر؟

د
ربي

ت
ال

و
ة 

ئ
ف

د
ت

ال

- هل يتم تنظيف فلرت هواء املكيف كل �صنة؟

- هل منزلك مزود برثمو�صتات ميكن برجمته؟

- هل ي�صبط ثرمو�صتات املكيف 

على نحو 24 درجة مئوية اأثناء وجودك يف املنزل؟

- اذا كان لديك موقد تدفئة، هل تبقي 

املدخنة مقفلة اأثناء عدم ا�صتعماله؟

- هل الأماكن الواقعة اأمام ال�صخانات خالية 

من الأثاث اأو ال�صتائر اأو املقتنيات الأخرى 

التي تعيق تدفق الهواء؟

- هل اجلدران اخلارجية ملنزلك معزولة؟

اء
امل

ك 
ال

ته
�س

ا
- هل �صخان املاء م�صبوط 

على 60 درجة مئوية اأو اأدنى؟

- هل اأنابيب �صخان املاء معزولة؟

- هل جميع الد�صات مزودة براأ�س 

اقت�صادي التدفق؟

- هل معظم اأفراد العائلة يقفلون احلنفية 

اأثناء غ�صل وجوههم وحالقة ذقونهم وما اىل ذلك؟

- هل جميع احلنفيات )ال�صنابري( 

مزودة بفلرت يخف�س دفق املاء؟

- هل معظم اأفراد العائلة ي�صتحمون 

خالل 5 دقائق اأو اأقل؟

مراقبة ا�ستخدام الطاقة يف املنزل

ا�ستمارة عمل التلميذ

اال�صم:

ال�صف:

التاريخ:
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ة
ي

زل
ن

امل
ت 

وا
د

لأ
ا

- اذا كانت لديك غ�صالة �صحون، هل هي م�صنفة 

على اأنها مقت�صدة بالطاقة؟

- هل ت�صغل غ�صالة ال�صحون 

بحمولة كاملة فقط؟

- هل الثالجة م�صنفة 

على اأنها مقت�صدة بالطاقة؟

- هل هناك ف�صحة ل تقل عن 5 �صنتيمرتات 

واجلوانب(  واخللف  الأمام  )من  الثالجة  حول 

لتمكني الهواء من التحرك بال�صكل املنا�صب؟

- هل غ�صالة / جمففة املالب�س م�صنفة 

على اأنها مقت�صدة بالطاقة؟

- هل ت�صغل غ�صالة املالب�س عادة بحمولة كاملة؟

- هل تغ�صل املالب�س مباء بارد غالبًا؟

- هل تنظف م�صفاة جمففة املالب�س 

بعد كل حمولة؟

- هل جتفف املالب�س على احلبل بدًل 

من ا�صتعمال املجففة؟

- هل التلفزيون م�صنف 

على اأنه مقت�صد بالطاقة؟

- هل جهاز DVD لديك م�صنف 

على اأنه مقت�صد بالطاقة؟

- هل تطفاأ جميع الأجهزة الكهربائية كليًا 

اأثناء عدم ال�صتعمال؟

- هل من عادة اأفراد العائلة اإطفاء 

م�صابيح الغرف عند مغادرتها؟

- هل معظم م�صابيح ال�صاءة مقت�صدة بالطاقة 

)ولي�صت م�صابيح تقليدية وهاجة(؟

غري لنعمالفئة

منطبق

كفاءة )ك( 

اقت�صاد )ق(

مالحظات
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الن�ساط 4: تنفيذ برنامج ل�ستخدام الطاقة بكفاءة يف املدر�سة

الهدف:

املدر�صة  يف  الطاقة  ا�صتخدام  بدرا�صة  التالميذ  يقوم  اأن 

واقرتاح خطوات لرت�صيد اال�صتهالك.

ما حتتاج اليه:

فريق  اأو  ناد  خالل  )من  التالميذ  من  جمموعة   •
بيئي(

عمل • خطة 

ماذا تفعل:

يف  الطاقة  ا�صتهالك  لرت�صيد  خطة  بتنفيذ  راأيك  ما 

املدر�صة؟ ا�صتفد من هذه اخلطوات الع�صر للمبا�صرة.

املدر�صة  نظام  يعرف  امل�صروع،  عن  م�صوؤول  بت�صمية  قم   .1

جيدًا وبا�صتطاعته توفري روؤية ودافع لل�صروع يف الربنامج.  

ال�صركاء  ويحدد  للربنامج،  داخليًا  دعمًا  امل�صوؤول  ن  يوؤمِّ

ويدعوهم لالجتماع، وي�صجع الن�صاطات، ويذلل ال�صعوبات.

اإ�صراك  املدر�صة.  داخل  بيئيًا  فريقًا  اأو  ناديًا  اأ�ص�ض   .2

اأو  النادي  يف  والتالميذ  واملدراء  واالأمناء  املعلمني 

الفريق يعزز دور الربنامج وفعاليته.

هذه  حملية.  وموؤ�ص�صات  منظمات  مع  �صراكات  اأقم   .3

التقنية  للموارد  كبريًا  م�صدرًا  تكون  قد  ال�صراكات 

والثقافية واملالية.
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تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية:

www.afedonline.org

برنامج الأمم املتحدة للبيئة ـ كفاءة الطاقة:

www.unep.org/resourceefficiency/

منظمة الدول امل�صّدرة للنفط:

www.opec.org/opec_web/en/

الدليل الأخ�صر:

the-green-guide.info/renewal/VarC.htm

موقع 365 طريقة لالقت�صاد بالطاقة:

www.savewithces.com

جمل�س الدفاع عن املوارد الطبيعية:

www.nrdc.org/

وزارة الطاقة الأمريكية ـ توفري الطاقة:

www.energysavers.gov

معلومات الطاقة لالأطفال:

www.eia.doe.gov/kids/energy.cfm

املفو�صية الأوروبية ـ الطاقة:

ec.europa.eu/energy

ق�صة الطاقة:

www.energyquest.ca.gov/story

اأفكار عن الطاقة النظيفة:

www.clean-energy-ideas.com/

مواقع مفيدة على النرتنت مدر�صتك  اأولويات  مع  م�صروعك  دمج  على  اعمل   .4

املجموع«  »ُمْلك  الربنامج  جعل  ان  الدرا�صي.  ومنهاجها 

ي�صاعد يف اأن ت�صبح كفاءة الطاقة جزءًا منتظمًا من ثقافة 

املدر�صة، وقد ي�صفر عن وفورات اأكرب يف املدى البعيد.

واملنهاج  الربنامج  بني  م�صرتكة  نقاط  عن  ابحث   .5

التجربة  خالل  من  والتثقيف  للتوعية  الدرا�صي، 

واحل�صاب  العلوم  جماالت  يف  خ�صو�صًا  العملية، 

واالقت�صاد واالجتماع.

6. حدد معايري للتجهيزات اجلديدة املقت�صدة بالطاقة 

التي قد حتل مكان التجهيزات احلالية.

وحماية  بالطاقة  االقت�صاد  بني  ال�صلة  اأو�صح   .7

البيئة، فحماية البيئة هي حافز قوي. الربنامج ي�صاعد 

اأكرث من 80 يف املئة من  اأن  التالميذ وغريهم ليفهموا 

والتخل�ض  وا�صتهالكها  الطاقة  انتاج  عن  ين�صاأ  التلوث 

ال  فرقًا  حتدث  يتخذونها  التي  االجراءات  واأن  منها، 

ي�صتهان به.

8. �صع اأهدافًا للم�صروع، مما ميكن املدر�صة من قيا�ض 

من  تعاين  التي  واملجاالت  املواقع  وحتديد  جناحه 

ا�صتخدام فوق اللزوم اأو اإهدار يف الطاقة.

مقت�صدة  جتهيزات  من  املدر�صة  حتتاجه  ما  اقرتح   .9

بالطاقة.

اأهميته  على  والداللة  الربنامج  برتويج  اهتّم   .10

عند  جناحًا  اأكرث  الربنامج  يكون  امل�صاركة.  لت�صجيع 

ل�صمان  املنطقة.  يف  واآخرين  باأ�صرها  املدر�صة  اإ�صراك 

املدر�صة  يف  امل�صوؤولني  باإ�صراك  قم  امل�صروع،  جناح 

بجميع مراحل التنفيذ.
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